
Batthyány kastély – Csákánydoroszló (Vas megye, Körmend közelében)
9919  Csákánydoroszló, Fő utca 11.
Telefonszám: +36 94 542 200 
http://www.csakdor.kx.hu/
csakdor@kx.hu

GPS: 46.969521,16.498094
A megye nyugati határánál, a Rába folyó völgyében, az őrségi Nemzeti Park északi kapujában 
helyezkedik el. Szépen felújított kastély, jelenleg Fővárosi Önkormányzat értelmi fogyatékosok 
otthonaként szolgál.

http://webtar.kozadat.hu/webfarm/anybody/foefo
Hegyi István - Intézményvezető 
Tel: 94/542-201, 30/400-1568 
E-mail: hegyi.istvan@kx.hu
Szőke András - Gazdasági vezető
Tel: 94/542-204, 30/299-8164 
E-mail: szoke.andras@kx.hu

Legfőbb célkitűzésünk, hogy intézményünk lakóit, akik az
értelmi akadályozottság különböző súlyossági fokán állnak - szocioterápiás, szervezett szabadidős 
programok, valamint személyre szóló egyéni fejlesztő foglalkozások útján hozzásegítsük egy 
lehetőségeikhez mért önállóbb életvitelhez. Célunk, hogy a sérült embereket támogassuk 
sérülésükből adódó terheik leküzdésében, társadalmi integrációjuk kiterjesztésében.
Amellett,  hogy  biztosítjuk  az  egyénre  szabott  képességfejlesztő  foglalkoztatást,  lehetőséget
teremtünk sport, kulturális és művészeti jellegű tevékenységek végzésére is.
A munka jellegű foglalkoztatást - munka-rehabilitáció és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás- 2007.
novemberétől önálló munkacsoport szervezi a foglalkoztatási koordinátor vezetésével.
Az  ellátás  során  alkalmazzuk  a  normalizáció  elvét,  az  integráció  elvét,  az  autonómia  elvét.
Fontosnak  tartjuk  az  emberi  jogok,  a  szociális  jogok,  a  személyiséghez  fűződő  jogok
érvényesülését.

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthonában élők támogatására 2004 óta 
"Fogyatékosok Otthonáért Csákánydoroszló" névvel alapítvány működik. 
Az Alapítvány céljai  között  szerepel  az otthonban élők egészségügyi  ellátásának korszerűsítése,
életkörülményeinek  javítása,  művelődési,  kulturálódási és  sport  lehetőségek  bővítésének  anyagi
támogatása, kulturális-, szakmai vetélkedők és versenyek díjazása, tapasztalatcserék, más szociális
intézmények  megismerésének  anyagi  támogatása,  a  dolgozók  szakmai  képzésének,
továbbképzésének támogatása. Az alapítványt bármely belföldi vagy külföldi magánszemély, jogi
személy,  illetve  jogi  személyiséggel  rendelkező  szervezet  támogathat  befizetéssel  vagy  egyéb
módon. Az egyik fő támogatási forrásunk az adók egy százalékából felajánlott összegek. 
Kérem, támogassa Ön is alapítványunkat befizetett adója 1 % -val.
Adószámunk: 18895090-1-18

Termékajánlat: http://www.csakdor.kx.hu/index.php?ugras=katalogus&katszama=1113&nyelv=0
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A Batthyányi emlékszobát a község XVII. századi római katolikus templomának oratóriumában a 
község korábbi plébánosa, Dóka Ferenc rendezte be, a millenniumi év alkalmából. A templom 
kertjében Batthyány-emlékpark található.
Cím: Csákánydoroszló
Vasút utca 5.

http://www.vasmegyei-varak.hu/magyar/oldalak/csakanydoroszlo/
Az egykor vizesárokkal övezett várkastély első említése 1617-ből származik. A birtokot 1524-ben 
kapta a Batthyány család, 1945-ig folyamatosan az övék volt. A hely tengerszint feletti magassága 
202 m, teljesen sík területen áll. 
A csákányi kastély és az itteni Rába-átkelőhely jelentősége főként azt követően nőtt meg, hogy 
1600-ban Kanizsa várát elfoglalták a törökök. Ellenintézkedésként rögtön hozzákezdtek az 
újdonsült török tartományközponttal szembeni végvidék megszervezésének. Csákány ennek egyik 
legjelentősebb helyőrséggel védett eleme volt az egész 17. században. 1664-ben, Köprülü Ahmed 
nagyvezír szentgotthárdi hadjárata során sikerült megakadályozni a törökök itteni átkelését. A 
végvár 1690 - Kanizsa visszafoglalása - után fölöslegessé vált. Bástyáit lebontották, árkait jórészt 
feltöltötték (de maradványai az épülettől északra és keletre részben még láthatók). Jelenleg 
szociális intézmény működik a kastélyban. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Csákánydoroszlói_várkastély
A csákánydoroszlói Batthyány-kastély Körmend városának vonzáskörzetében, a Rába folyó 
partján fekszik Csákánydoroszló községe, melynek belterületén emelkedik a várkastély. 
A korabeli források szerint a jobbágyfalut 1525-ben szerezték meg a magyar történelemben fontos 
méltóságokat viselő Batthyány főnemesi család tagjai, akik hozzácsatolták területét a közeli 
németújvári váruradalomhoz. Mivel a Dunántúl déli tájait tartósan meghódító törökök rablóportyái 
egyre inkább fenyegették a Rába folyó mentén élő lakosságot, szükségessé vált egy kisebb 
„castellum” kialakítása. Az itt állomásozó fegyveres katonaság feladatát a folyón átívelő híd őrzése 
jelentette az ellenséges rajtaütésekkel szemben.
Az egykori adatok szerint 1570–1580 között emeletes reneszánsz díszítésű lakóépületet hoztak 
létre, majd ehhez 1610 körül vaskos kaputornyot csatoltak, amit egyúttal megfigyelőhelyként is 
használtak. Az épület felső szintjén kulcslyuk alakú lőréseket alakítottak ki, de a kastély udvarát 
övező palánkfal és mély vizesárok is a védelmi lehetőségek bővítését jelentette.
A csákányi uradalomhoz 18 község tartozott, ennek megóvását 30 fő látta el egy 1633-ból 
fennmaradt zsoldjegyzék szerint. Egy évtized múltán már 50 katonát tartottak fegyverben a 
Batthyány uraságok. A
A XVII. század közepén fontos lépéseket tett Ádám gróf, dunántúli főkapitány a megerősítésére, és 
az itáliai Carli hadmérnök tervei alapján, palánkból készített ágyúbástyákkal egészíttette ki a 
castellum védőműveit. Rövidesen sor kerülhetett a végház ellenálló képességének próbájára is, 
amikor 1664-ben a török nagyvezér seregének egy része Csákánynál próbált átkelni a folyamon, de 
ezt a tervüket Batthyány Pál földesúr katonasága a Habsburg csapatokkal közösen megakadályozta.
A XVIII. században elült a kuruc szabadságharc csatazaja, a szükségtelenné váló külső 
palánkfalakat és bástyákat fokozatosan lebontották, helyükbe gazdasági épületeket és nagyméretű 
parkot alakítottak ki. Magát a reneszánsz lakóépületet 1753-ban bővítették ki U-alakú nyugati és 
keleti szárnyakkal, addigra betömték a mély vizesárkot, megszüntették a rajta átívelő hidat is.
A Batthyány főúri család birtokában maradt egészen 1944-ig, amikor a háború elől lakói Nyugatra 
menekültek, a gazdátlan épületeket pedig kifosztották.
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